
 
 

ZAPYTANIE O CENĘ NR 2 

 

 

W związku z realizacją przez Gminę Pilchowice projektu pn. ” Nauka przez zabawę”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.3., 

zwracam się z prośbą o informację, jaki by był całkowity koszt zakupu i dostawy do 

siedziby zamawiającego (Urząd Gminy Pilchowice) przyrządów pomocniczych do prac 

plastycznych. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem: 

 

cena 100% 

 

W przypadku, gdyby oferty opiewały na tę samą kwotę, o wyborze oferty będzie decydować 

termin jej złożenia. 

 

PRZYRZĄDY POMOCNICZE DO PRAC 

PLASTYCZNYCH 

ILOŚĆ 

Gilotyna do cięcia papieru formatu A3 1 szt. 

Fartuszki bez rękawów dla dzieci w wieku 3-4 lat, 

kolor unisex 
25 szt. 

Zestaw fleksi szafka do zabaw kreatywnych 

z klockami mini wafle lub równoważne  o wym. min. 

46x 31 x 72 cm 

1 kpl. 

 

Tablice korkowe z aluminiową ramą 90 x 120 cm 2 szt. 

Biała tablica magnetyczna 100 x 150 cm 2 szt. 

Suszarka na 25 prac plastycznych formatu A3  1 szt. 

Wózek plastyczny na kółkach – brzoza   lub 

równoważny ; trzypoziomowy wózek drewniany o 

wymiarach 110 x 54 x 54 x 82,5cm 

1 szt. 

 

Ofertę proszę przesłać zgodnie z zał. nr 1 na adres: kierownik.rg@pilchowice.pl lub przesłać 

pocztą tradycyjną do siedziby Urzędu Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice  

z dopiskiem ” dotyczy zapytania o cenę nr… „  do dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

UWAGA: oferta musi uwzględniać cały asortyment wyszczególniony w zestawie.  

 

 

 

 

Załączniki do zapytania o cenę: 

zał. nr 1- formularz ofertowy  

mailto:wacirz.j@pilchowice.pl


 

 

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę  

 

FORMULARZ OFERTY 

ZAPYTANIE OFERTOWE  DOTYCZĄCE ZAKUPU POMOCY 

DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH 

 

Dane dotyczące Wykonawcy Imię i nazwisko/ nazwa 

firmy....................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania/ siedziby: ............................................................................................... 

Telefon: ................................................................  

Email:................................................................... 

NIP: .....................................................................  

REGON: ............................................................. 

 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę nr 2 dotyczące zakupu przyrządów pomocniczych do prac 

plastycznych  składam/my niniejszą ofertę. 

PRZYRZĄDY POMOCNICZE DO PRAC 

PLASTYCZNYCH 

ILOŚĆ CENA BRUTTO 

Gilotyna do cięcia papieru formatu A3 1 szt  

Gilotyna do cięcia papieru formatu A3 25 szt  
Fartuszki bez rękawów dla dzieci w wieku 3-4 lat, 

kolor unisex 

1 kpl  

 

Zestaw fleksi szafka do zabaw kreatywnych 

z klockami mini wafle lub równoważne  o wym. 

min. 46x 31 x 72 cm 

2szt  

Tablice korkowe z aluminiową ramą 90 x 120 cm 2 szt  

Biała tablica magnetyczna 100 x 150 cm 1 szt  

Suszarka na 25 prac plastycznych formatu A3  1 szt  

Wózek plastyczny na kółkach – brzoza   lub 

równoważny ; trzypoziomowy wózek drewniany o 

wymiarach 110 x 54 x 54 x 82,5cm 

  

 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO  

ZA CAŁY ASORTYMENT 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r. 

 


